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Förslag till kyrkomötesbeslut 
Kyrkomötet beslutar att uppdra till kyrkostyrelsen att återkomma till kyrkomötet 
med ändring i kyrkoordningen som gör det möjligt för stiftsstyrelser att lägga 
motion till kyrkomötet. 

Motivering 
När remisserna till kyrkomötets presidium om kyrkomötets arbetsformer kom in, 
fanns ett förslag med förfrågan om möjligheter för stiftsstyrelser att kunna lägga 
motion till kyrkomötet.  

Men eftersom det inte bara är en fråga om kyrkomötets arbetsformer utan också 
en fråga om ändring i kyrkoordningen, läggs därför den här motionen. 

Den ordning som gäller idag föreskrivs i 11 kap. 10 § i kyrkoordningen: 

Kyrkomötet ska besluta i ärenden som har väckts av  
1. kyrkostyrelsen genom en skrivelse, 
2. en ledamot eller en biskop genom en motion, egenhändigt 

underskriven eller signerad enligt en metod som kyrkostyrelsen 
fastställer,  

3. ett utskott inom dess beredningsområde genom ett betänkande,  
4. kyrkomötets presidium i frågor som avser kyrkomötets arbets-

former, och 
5. revisorerna, om det gäller ett ärende som har samband med 

deras uppdrag. 
 Kyrkostyrelsen, ledamöter och biskopar samt kyrkomötets presi-
dium får väcka ärenden endast till årets första sammanträde. (SvKB 
2011:10)  

Idag kan biskopar i stiften lägga motioner till kyrkomötet. I övrigt är det endast leda-
möter i kyrkomötet som kan det enligt ovan. Stiften, som är grundläggande för 
Svenska kyrkan, har ingen förslagsrätt till kyrkomötet om det inte finns någon i 
stiftsstyrelsen som också sitter i kyrkomötet.  

Eftersom Svenska kyrkan endast har två pastorala nivåer, lokalt och regional, 
men hela Svenska kyrkan styrs i synnerhet av en kyrkoordning som endast kan 
ändras genom förslag genom motion samt genom skrivelser från kyrkostyrelsen, så 
borde det vara rimligt att stiftsnivån, genom stiftsstyrelsen, har möjlighet att skriva 
motion till kyrkomötet. Det här borde gälla även om biskopen samt kyrkomötes-
ledamöter i stiftsstyrelsen har den möjligheten. 
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